ΔελτίοΤύπου
Η υπερφορολόγηση εξοντώνει τις επιχειρήσεις
8thThessalonikiTaxForum
Θεσσαλονίκη, 08.11.16 - Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική
Επιτροπή, διοργάνωσαν χθες το 8th Thessaloniki Tax Forum, στο ξενοδοχείο The MET στη
Θεσσαλονίκη, με τίτλο “Χρονίζουσα υπερφορολόγηση και δυσανάλογη κατανομή φορολογικού
βάρους, σοβαρά εμπόδια στη δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας”. Το πολυαναμενόμενο
οικονομικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε με ευρεία συμμετοχή ποιοτικών και απαιτητικών
Συνέδρων από την πραγματική οικονομία σε περιβάλλον τολμηρού αντίλογου, ανέδειξαν ένα ηχηρό
μήνυμα αγωνίας και αμφισβήτησης, με παραλήπτη την αρμόδια πολιτική ηγεσία, αναφορικά με τις
καταστροφικές συνέπειες του υπέρμετρου φορολογικού βάρους και της μεροληπτικής κατανομής
του στους φορολογούμενους, φυσικά πρόσωπα και οικονομικές οντότητες.Σε αυτό μήκος κύματος
και ειδικότερα στο θέμα της εντατικοποίησης των φορολογικών ελέγχων, ενόψει των στόχων της
ΓΓΔΕ για την περιστολή της φοροδιαφυγής, ζητήθηκε με νόημα από τον παρευρισκόμενο Γενικό
Γραμματέα κ. Γ. Πιτσιλή, να υπάρχουν κανόνες που θα διαπνέονται από σαφήνεια, προβλεψιμότητα,
και δε θα θίγεται η θεμιτή εμπιστοσύνη των ελεγχόμενων, στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων
τεχνικών ελέγχων, αναδρομικά και σε βάθος χρόνου.
Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Σίμος Αναστασόπουλος κατά
την διάρκεια του χαιρετισμού του δήλωσε: “Είναι ανάγκη σήμερα να αντιληφθούμε ότι η
συνεχιζόμενη εμμονή στην αύξηση των φορολογικών συντελεστών έχει οδηγήσει την πραγματική
οικονομία σε αδιέξοδο και τη χώρα σε συνεχιζόμενη ύφεση. Χρειάζεται να σχεδιαστεί και
εφαρμοστεί ένα νέο μίγμα πολιτικών που θα εξορθολογήσει την φορολόγηση των επιχειρήσεων
και θα δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων”.
Ο Αντιπρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Νικόλας Μπακατσέλος
κατά την διάρκεια του χαιρετισμού του αναφέρθηκε στην πορεία του Tax Forum στην Θεσσαλονίκη
και την σταθερή ανοδική του πορεία η οποία παρέχει μια μοναδική πλατφόρμα συνεύρεσης και
γόνιμης ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και των αρμόδιων
φορολογικών αρχών της χώρας και η οποία το έχει καταστήσει θεσμό από το 2004 που
διοργανώθηκε για πρώτη φορά.
Ο Πρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ.
Σταύρος Κώστας κατά την διάρκεια του χαιρετισμού του επεσήμανε: “ Αντιμετωπίζουμε ένα
υπερβολικό και διαχρονικά συσσωρευόμενο επαχθές βάρος, από πολιτικές φορολογικών μέτρων,
που ενέχουν σημαντικές αδυναμίες, ενώ αξιόπιστα έχει αναγνωριστεί ότι οδηγούν, σε απόγνωση
επιχειρήσεις και νοικοκυριά, διευρύνουν την εμπορική δυσπραγία και υποκινούν τη στάση
πληρωμών, “στρατηγική” ή λόγω αδυναμίας, από την πλευρά των φορολογουμένων”. Όπως δήλωσε,
δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για οριζόντιες περικοπές δημόσιων δαπανών με την κάθε πολιτική
ηγεσία όπως ανέφερε να αντιμετωπίζει την πρόκληση “να δει τα σημεία της σπατάλης και της
αντιπαραγωγικότητας, ώστε να εφαρμόσει πολιτικές που θα εξορθολογήσουν το μέγεθος και την
λειτουργία του αποδεδειγμένα αντιπαραγωγικού και σπάταλου Δημόσιου Τομέα”. Κλείνοντας την
ανέφερε: “Δεν υπάρχει τελικά αμφιβολία, ότι στη φάση που βρίσκεται σήμερα η οικονομία μας,

αυτό το μίγμα φοροκεντρικής δημοσιονομικής πολιτικής, που το χαρακτηρίζει η εμμονή στην
επιβάρυνση των ήδη επιβαρυμένων, ενέχει σημαντικές εγγενείς αδυναμίες.’’
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής κατά τη διάρκεια της κεντρικής του
ομιλίας ανακοίνωσε την δημιουργία ομάδων κατά της φοροδιαφυγής, οι οποίες θα
δραστηριοποιούνται σε 24ώρη βάση και θα πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους ανά κλάδο.
Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: “Στο επόμενο διάστημα προχωράμε, πρώτον, σε μόνιμες ομάδες για τη
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων 24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα για τις περιόδους χαμηλής
τουριστικής κίνησης. Ο έλεγχος δεν σταματά ποτέ, για καμία κατηγορία και για κανένα κλάδο
επιχειρήσεων”. Όπως δήλωσε ο ίδιος, η εντατικοποίηση των ελέγχων συνέβαλε σημαντικά στην
αύξηση των εσόδων με βάση τους αριθμούς. Αναφορά έκανε επίσης στο νέο προφίλ που αποκτά η
Γενική Γραμματεία Εσόδων από το νέο έτος σε ρόλο ανεξάρτητης αρχής καθώς επίσης και τις
προοπτικές που διανοίγονται. Χαρακτηριστικά δήλωσε: “Με το νέο αυτό προφίλ, θα ενισχυθεί η
λειτουργία του φορολογικού μας συστήματος σε βαθμό ικανό να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή,
τη φοροαποφυγή και την παραοικονομία. Αυτά ακριβώς θέλουμε να αλλάξουμε και εμείς. Και δεν
είναι εύκολο το γνωρίζετε και το γνωρίζουμε όλοι. Ούτε όμως είναι και ανέφικτο. Προϋποθέτουν
μέτρα που θα ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης και θα περάσουν το
μήνυμα ότι στα δημόσια έσοδα, δε συνεισφέρουν μόνο οι ειλικρινείς - συνεισφέρουν όλοι”. Σε ό,τι
αφορά στον ΦΠΑ, ο κ. Πιτσιλής τόνισε ότι η υπέρβαση του στόχου το Σεπτέμβριο στην Μύκονο ήταν
252%, στη Ρόδο 239%, στη Ζάκυνθο 133%, στην Κέρκυρα 72% και στη Σαντορίνη 88%. Ο γενικός
γραμματέας υπογράμμισε ότι αυτά τα νησιά υπολείπονταν του στόχου από 30 έως 63% στο τέλος
Ιουνίου, αλλά ξεπέρασαν το στόχο από 1% έως 24% στο εννεάμηνο. Δεν παρέλειψε επίσης να
αναφερθεί στο λαθρεμπόριο επισημαίνοντας ότι: “ ήδη μέσα στο μήνα αυτό, η παραβατικότητα που
διαπιστώνουμε είναι κατά 200% αυξημένη. Οι διασυνοριακοί έλεγχοι θα αυξηθούν σε όλες τις
εισόδους της χώρας” με τη βοήθεια μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής, μικτά κλιμάκια τελωνειακών και
εφοριακών ελέγχουν τα παραστατικά διακίνησης για ατασθαλίες στο ΦΠΑ, εικονικές συναλλαγές
και το θέμα του καμποτάζ πρόσθεσε. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του δήλωσε “Δε χαριζόμαστε σε
κανένα, αλλά και δεν αδικούμε κανέναν”.
Η Γενική Διευθύντρια Τελωνείων και ΕΦΚ, κα. Ειρήνη Γιαλούρη όπως ανέφερε, παρά την μείωση
του προσωπικού της τελωνειακής υπηρεσίας, τα έσοδα του τελωνείου από κατασχέσεις
παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2014. Πιο συγκεκριμένα υπογράμμισε ότι: “To 9μηνο του
2016, τα βεβαιωμένα πρόστιμα ανήλθαν σε 349 εκατομμύρια ευρώ”. Η κα. Γιαλούρη επεσήμανε
επίσης ότι η αύξηση της ΕΦΚ αποτέλεσαν παράγοντα τόνωσης του λαθρεμπορίου σε ποτά και
καπνικά, της τάξεως του 60%. Τέλος, δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά στον Νόμο 3446 (υπέρβαρο
στα φορτηγά), όπου κατά την εφαρμογή του, σε χρονικό διάστημα ενός μήνα, εισπράχθηκαν
113.500 ευρώ.
Ο Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ, κ. Στέφανος Μήτσιος, κατά την διάρκεια της
ομιλίας του, επικεντρώθηκε στις κρίσιμες πτυχές και τις πιθανές λύσεις στο φαινόμενο της
φοροδιαφυγής στην Ελλάδα σύμφωνα με την ανάλυση της Ernst & Young (ΕΥ), στο πλαίσιο μελέτης
που εκπόνησε για λογαριασμό της ΔιαΝΕΟσις σύμφωνα με την οποία αποκάλυψε ότι η ετήσια
φοροδιαφυγή στην Ελλάδα ξεπερνά το 6 % έως 9% του ΑΕΠ. Βασικά αίτια σύμφωνα με την μελέτη
είναι η υπερφορολόγιση, οι ελλείψεις στις τεχνολογικές υποδομές των ελεγκτικών μηχανισμών, η
πολυνομία και πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος, οι διαθρωτικές στρεβλώσεις στην
Ελληνική Οικονομία, η ανασφάλεια δικαίου φορολογουμένων και υπαλλήλων φορολογικής
διοίκησης, η ανυπαρξία πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η
γραφειοκρατία και η φορολογική κουλτούρα. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κ. Μήτσιος: “Τα
έσοδα από τους άμεσους φόρους παρέμειναν σχεδόν σταθερά μόνο χάρη στην επιβολή νέων
φόρων, όπως ο ΕΝΦΙΑ και η εισφορά αλληλεγγύης. Η μείωση αυτή των φορολογικών εσόδων

αντανακλά την έκταση της ύφεσης, αλλά και τη συρρίκνωση της φορολογικής βάσης”. Οι τρόποι
αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής σύμφωνα με την έρευνα είναι οι εξής: Μείωση των
συντελεστών φορολογίας και μη επιβολή έκτακτων / επιπρόσθετων φόρων στα ήδη φορολογηθέντα
εισοδήματα - Εκτεταμένη χρήση πλαστικού χρήματος και επέκταση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης –
Αποτελεσματική και εντατική διενέργεια ελέγχων και αποτελεσματική περαίωση των φορολογικών
υποθέσεων - Οργάνωση και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των φορολογικών αρχών - Κατάρτιση
και εκπαίδευση των υπαλλήλων της Φορολογικής Διοίκησης, αύξηση των αποδοχών τους Καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς, εφαρμογή αντικινήτρων - Δημιουργία σταθερού και
απλοποιημένου φορολογικού συστήματος - Διαρθρωτικές αλλαγές στη δομή των επιχειρήσεων
και αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου- Δημιουργία φορολογικής συνείδησης και καλλιέργεια
φορολογικής παιδείας.
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